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30  ოქტომბერი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ბიუჯეტის 9  თვის 

შესრულების კვარტალური მიმოხილვის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ  თბილისის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  სატრანსპორტო 

საშუალებების  პარკირების  ადგილების  განსაზღვრის  შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2017 წლის 8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისათვის“  (ს/კ 

206267494) დავალების მიცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ბუაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის (ს/კ 401963666) თანხის 

გამოყოფის თაობაზე 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა N1-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.05.011.301) მდებარე, ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, საქსოფმანქანის დასახლებაში, IV კვარტალის 

კორპუს N 5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.27.007.013.01.088) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში  მდებარე 3871767 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.10.971) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისში,  დაბა კოჯორში, 219032 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.07.693) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - 

ტონუსის“ (ს/კ 205267085) 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის 

(ლარებში), საშტატო განრიგის, კომპანიაში დასაქმებულთა 

15 წთ.
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თანამდებობრივი სარგოსა და კომპანიის მიერ გასაწევი მომსახურების 

საფასურის ოდენობის შეთანხმების შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.03.652) ინდივიდუალური სააგარაკე 

უბნისა და ბავშვთა დასასვენებელი ბანაკის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მერის 2014 წლის 5 ივნისის N1392  განკარგულებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული  პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


